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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel  
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Melyik szót írtuk helytelenül? 
(A)  szelídít (B)  vízipók (C)  szívesen (D)  útikönyv (E)  tüzijáték 

2. Melyik két ige jelentése ugyanaz, illetve nagyon hasonló? 
(A)  ámul (B)  ocsúdik (C)  elvásik (D)  eszmél (E)  ódzkodik 

3. Egy jól ismert versből idézünk szavakat. Azt jelöljétek meg, amelyik megfelel 
a szótő+képző+képző+rag képletnek! 
(A)  fenyvesekkel (B)  végtelenjét (C)  délibábos 
(D)  nádasokból (E)  szürkületben 

4. Mely földrajzi nevek szerepelnek az előző feladatban megidézett versben? 
(A)  Körös (B)  Tisza (C)  Kiskőrös 
(D)  Kárpátok (E)  Hortobágy 

5. Milyen a meglett ember; mit jelent a kifejezés? 
(A)  hiú, öntelt (B)  veterán (C)  érett, felnőtt 
(D)  határozott (E)  minden helyzetben feltalálja magát 

6. Melyik betűcsoportból lehet az összes betű felhasználásával egy ragozott sze-
mélyes névmást összerakni? 
(A)  EINKKTTE (B)  ÖÖTTGM (C)  INKKKE 
(D)  ÜRNKÉT (E)  LIÉEMF 

7. Jelöljétek meg az alábbi népdalrészletre vonatkozó igaz állításokat! 
  Megrakják a tüzet, mégis elaluszik. 
  Nincs az a szerelem, aki el nem múlik. 
  Rakd meg, babám, rakd meg lobogó tüzedet, 
  hadd melegítsem meg gyönge kezeimet. 

(A)  A részlet összes igéje igekötős. 
(B)  Összesen két névmást tartalmaz. 
(C)  Található benne összeolvadás. 
(D)  Csak két toldalékfajta van benne. 
(E)  A költői képek, alakzatok közül van példa metaforára és párhuzamra. 

8. 1848 nyarán írta Petőfi a Szülőföldemen című versét. Melyik szám illik a vo-
nalra az idézetben?  „Hogy vállamon ________ év van már…” 
(A)  húsz (B)  huszonegy (C)  huszonnégy 
(D)  huszonöt (E)  huszonhat 

9. Mely szavak illenek az alábbi mondatban a vonalak valamelyikére? 
 A dráma a három ______  egyike; a drámai művek középpontjában valamilyen 

_________  áll, jellemző rájuk a ________  forma. 
(A)  műfaj (B)  konfliktus (C)  karakter 
(D)  tragikus (E)  párbeszédes 

10. Azokat a műveket, meséket jelöljétek meg, amelyeket magyar szerző írt! 
(A)  Koldus és királyfi (B)  Tüskevár 
(C)  Pinokkió kalandjai (D)  Harisnyás Pippi 
(E)  Szegény Dzsoni és Árnika 

11. J-ből ly anagramma. Melyik szó betűiből lehet újabb szót vagy toldalékos szó-
alakot alkotni úgy, hogy a j-ből ly legyen? Például: sejtem → selymet. 
(A)  RAKJA (B)  BAJOR (C)  HAJÓSOK 
(D)  FÉKJE (E)  FAJOMAT 

12. Jelöljétek meg a ragra vonatkozó állításokat! 
(A)  Módosítja a szó jelentését. (B)  Többnyire lezárja a szóalakot. 
(C)  Megváltoztathatja a szófajt. (D)  Több is lehet belőle egymás után. 
(E)  Mondatba helyezi a szót, meghatározza a mondatbeli szerepét.  

13. Egy-egy közös szótag hiányzik a három szópárban. Ha ezt a három szótagot 
helyes sorrendbe rakjátok, újabb értelmes szót kaptok. Mit jelent ez a szó? 

  BIM… - …DÉ CSÍ… - …SZARV MO… - …LÁSZ 
(A)  rongyos (B)  bolondos (C)  dadogós 
(D)  hullámos (E)  omlós 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Számos különböző jelentése van a „tart” igének (főleg, ha igekötőkkel is el-

látjuk). Keressetek nyolc eltérő jelentést! Ezeket a jelentéseket adjátok meg 
szinonimával vagy körülírással, és írjatok is mindegyikhez egy-egy példamon-
datot! A válaszlapra nyolcnál többet ne írjatok, mert ilyen esetben csak az első 
nyolcat értékeljük. Ügyeljetek a helyesírásra! 
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